
§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE
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1.	 Oferta	ZAWSZE	TANIEJ	(zwana	dalej	Ofertą),	będąca	przedmiotem	niniejszego	Regulaminu	Oferty	(zwanego	dalej	Regulaminem	Oferty),	polega	
na	zagwarantowaniu	przez	Sprzedawcę	upustu	od	cen	energii	elektrycznej	określonych	w	Cenniku.	Oferta	dostępna	jest	w	dwóch	wariantach:
a)	 Wariant	2020	–	Klient,	który	skorzysta	z	Oferty	w	tym	wariancie	będzie	rozliczany	do	dnia	31	grudnia	2020	r.	za	energię	elektryczną	pobraną	

w	każdym	Miejscu	Dostarczania	określonym	w	Umowie,	według	cen	energii	elektrycznej	określonych	w	obowiązującym	w	dniu	poboru	energii	
Cenniku,	obniżonych	o	5%;

b)			Wariant	2021	–	Klient,	który	skorzysta	z	Oferty	w	tym	wariancie	będzie	rozliczany	do	dnia	31	grudnia	2021	r.	za	energię	elektryczną	pobraną	
w	każdym	Miejscu	Dostarczania	określonym	w	Umowie,	według	cen	energii	elektrycznej	określonych	w	obowiązującym	w	dniu	poboru	energii	
Cenniku,	obniżonych	o	10%.

2.	 Regulamin	Oferty	został	sporządzony	przez	Sprzedawcę	dla	Klientów	spełniających	warunki	określone	w	§	2	ust.	1	i	2.
3.	 Regulamin	stanowi	wzorzec	umowy	w	rozumieniu	art.	384	Kodeksu	cywilnego	i	jest	integralną	częścią	Umowy.
4.	 Integralną	część	Regulaminu	Oferty	stanowi	Cennik.
5.	 Oferta	obowiązuje	od	01.07.2018	r.	do	31.12.2018	r.	Sprzedawca	zastrzega	sobie	prawo	do	skrócenia	okresu	obowiązywania	Oferty	bez	podania	

przyczyny.

§ 2  WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY
1.	 Regulamin	Oferty	dedykowany	jest	Klientom,	którzy	spełniają	łącznie	poniższe	warunki:

a)	 najpóźniej	w	ostatnim	dniu	ważności	Oferty	wykonają	co	najmniej	jedno	z	poniższych	działań:
i.	 zawrą	ze	Sprzedawcą	na	czas	określony,	do	końca	okresu	obowiązywania	upustu	w	wybranym	Wariancie,	umowę	kompleksową,	której	

przedmiotem	jest	sprzedaż	energii	elektrycznej	i	zapewnienie	świadczenia	usług	dystrybucji	lub	umowę	sprzedaży	energii	elektrycznej,	
umożliwiającą	rozpoczęcie	świadczenia	usługi	kompleksowej	lub	sprzedaży	energii	elektrycznej	w	ramach	tej	umowy	nie	później	niż	w	
terminie	6	miesięcy	kalendarzowych	od	dnia	zawarcia	umowy;

ii.	 zadeklarują	chęć	skorzystania	z	Oferty	–	w	trakcie	rozmowy	telefonicznej	z	pracownikiem	infolinii	Sprzedawcy	–	oraz	najpóźniej	w	terminie	
wskazanym	przez	Sprzedawcę	dostarczą	prawidłowo	wypełnione	 i	podpisane	przez	siebie	egzemplarze	umowy	kompleksowej,	której	
przedmiotem	jest	sprzedaż	energii	elektrycznej	i	zapewnienie	świadczenia	usług	dystrybucji	lub	umowy	sprzedaży	energii	elektrycznej,	
obowiązującej	 do	 końca	 okresu	 obowiązywania	 upustu	 w	 wybranym	Wariancie	 oraz	 umożliwiającej	 rozpoczęcie	 świadczenia	 usługi	
kompleksowej	 lub	sprzedaży	energii	elektrycznej	w	ramach	tej	umowy	nie	później	niż	w	terminie	6	miesięcy	kalendarzowych	do	dnia	
zawarcia	umowy,	wraz	z	wymaganymi	dokumentami;

b)	 w	ramach	jednej	z	wyżej	wymienionych	umów	rozliczani	są	w	grupach	taryfowych	C11,	C11o,	C12a,	C12b,	C21,	C22a,	C22b,	C22w,	B11,	B12,	
B21,	B22	lub	B23;	zasady	kwalifikacji	do	grup	taryfowych	określone	są	w	Cenniku;

c)	 nie	są	konsumentami	w	rozumieniu	art.	22¹	ustawy	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	-	Kodeks	cywilny	(Dz.	U.	z	2014,	poz.	121	ze	zm.)	i	nie	zużywają	
energii	na	potrzeby	gospodarstw	domowych	lub	związanych	z	nimi	pomieszczeń	gospodarczych;

d)	 kupują	 energię	 na	 własne	 potrzeby,	 jako	 odbiorcy	 końcowi	 i	 nie	 są	 przedsiębiorstwem	 energetycznym	 w	 rozumieniu	 ustawy	 –	 Prawo	
energetyczne;

e)	 są	nabywcą	końcowym	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	6	grudnia	2008	r.	o	podatku	akcyzowym	(Dz.U.,	z	2014	poz.	752	ze	zm.)	i	nie	posiadają	
koncesji	na	wytwarzanie	energii	elektrycznej,	obrót	energią	elektryczną,	przesyłanie	energii	elektrycznej	oraz	dystrybucję	energii	elektrycznej;

f)	 nie	są	rozliczani	w	oparciu	o	przedpłatowe	układy	pomiarowo-rozliczeniowe;
g)	 nie	posiadają	zadłużenia	wobec	Sprzedawcy;
h)	 nie	figurują	w	rejestrach	dłużników,	w	tym	w	szczególności	prowadzonym	na	podstawie	ustawy	z	dnia	9	kwietnia	2010	r.	o	udostępnianiu	

informacji	gospodarczych	i	wymianie	danych	gospodarczych	(Dz.	U.	2010	r.,	Nr	81,	poz.	530	ze	zm.);
i)	 nie	korzystają	z	innej	oferty	cenowej	Sprzedawcy	za	wyjątkiem	Taryfy	Sprzedawcy,	z	zastrzeżeniem	§	2	ust.	2	Regulaminu	Oferty.

2.	 Z	Regulaminu	Oferty	mogą	skorzystać	także	obecni	Klienci	Sprzedawcy,	którzy	rozliczani	są	w	oparciu	o	oferty	cenowe	Sprzedawcy	inne	niż	
wyłącznie	Taryfa	Sprzedawcy,	 jeżeli	okres	obowiązywania	takiej	oferty	wygasa	nie	później	niż	w	terminie	6	miesięcy	kalendarzowych	od	dnia	
zawarcia	Umowy.

3.	 Klient	w	ramach	Oferty	ma	prawo	wyboru	jednej	z	grup	taryfowych	zawartych	w	Cenniku,	pod	warunkiem	zgodności	stref	rozliczeniowych	wybranej	
grupy	taryfowej	ze	strefami	czasowymi	wybranej	do	rozliczeń	grupy	taryfowej	w	ramach	umowy	kompleksowej	lub	umowy	o	świadczenie	usług	
dystrybucji	energii	elektrycznej.

4.	 Podpisanie	przez	Klienta	Umowy	jest	równoznaczne	z	akceptacją	Regulaminu	Oferty	wraz	z	Cennikiem.

R-ZT Regulamin Oferty 
ZAWSZE TANIEJ

§ 3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OFERTY

1.	 Upust,	o	którym	mowa	w	§	1	ust.	1	nie	dotyczy	stawki	opłaty	za	obsługę	handlową	zawartej	w	Cenniku	oraz	wysokości	stawek	opłat	z	tytułu	
świadczenia	 usługi	 dystrybucji	 energii	 elektrycznej	 określonych	 w	 Taryfie	 OSD.	 Opłata	 za	 obsługę	 handlową	 naliczana	 będzie	 miesięcznie	 
w	 pełnej	 wysokości	 określonej	 w	 Cenniku	 niezależnie	 od	 dnia	miesiąca,	 w	 którym	 nastąpiło	 zawarcie	 lub	 rozwiązanie	 Umowy.	 Rozliczenia	
usług	 dystrybucji	 dokonywane	 będą	 na	 podstawie	 umowy	 kompleksowej	 zawartej	 ze	 Sprzedawcą	 lub	 umowy	 o	 świadczenie	 usług	
dystrybucji	 energii	 elektrycznej	 zawartej	 z	 właściwym	 OSD,	 w	 przypadku	 gdy	 Klient	 ma	 zawartą	 umowę	 sprzedaży	 energii	 elektrycznej.

2.	 W	 przypadku	 zmiany	 grupy	 taryfowej	 pomiędzy	 grupami	 C11,	 C11o,	 C12a,	 C12b	 a	 C21,	 C22a,	 C22b,	 C22w,	 jak	 również	
pomiędzy	 grupami	 B11,	 B12	 a	 B21,	 B22,	 B23	 Klient	 nie	 traci	 prawa	 do	 gwarancji	 upustu	 określonego	 w	 §	 1	 Regulaminu	 Oferty.	

3.	 Sprzedawca	może	zmienić	Cennik,	o	którym	mowa	w	§	1	ust.	1	Regulaminu	Oferty.	Sprzedawca	każdorazowo	poinformuje	Klienta	o	zmianie	
Cennika	 oraz	 o	 dniu	wejścia	w	 życie	 zmian.	 Informację	 o	 zmianie	Cennika	Sprzedawca	 doręcza	Klientowi	w	 formie	 pisemnej,	 a	 jeśli	 Klient	
wyraził	 zgodę	–	w	 formie	elektronicznej.	Zmienione	postanowienia	 stają	 się	obowiązujące	w	wyznaczonej	 dacie,	 chyba	że	Klient	w	 terminie	
14	dni	od	dnia	otrzymania	informacji	o	zmianie,	wypowie	Umowę	poprzez	oświadczenie	złożone	Sprzedawcy	w	formie	pisemnej	pod	rygorem	
nieważności.	 Okres	 wypowiedzenia	 wynosi	 miesiąc	 ze	 skutkiem	 na	 koniec	 miesiąca	 kalendarzowego.	 W	 takim	 przypadku	 Klient	 nie	 jest	
zobowiązany	do	zapłaty	OPR	(Odszkodowania	Płatnego	przy	Rozwiązaniu),	z	zastrzeżeniem,	że	jeśli	zmiana	Cennika	wynikła	z	konieczności	
jego	dostosowania	do	zmian	w	obowiązujących	przepisach	prawa,	w	szczególności	w	zakresie	podatku	akcyzowego	na	energię	elektryczną	
oraz	 w	 zakresie	 pozyskiwania	 i	 przestawienia	 do	 umorzenia	 Prezesowi	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 (zwanemu	 dalej	 Prezesem	 URE)	
świadectw	pochodzenia	albo	uiszczenia	opłaty	zastępczej,	o	której	mowa	w	ustawie	Prawo	Energetyczne	lub	ustawie	z	dnia	20	lutego	2015	r.	 
o	odnawialnych	źródłach	energii	(Dz.	U.	2015	r.	poz.	478),	Klient	wypowiadając	Umowę	w	trybie	niniejszego	ustępu	zobowiązany	jest	zapłacić	OPR.

z	dnia	08.06.2018	r.
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§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	 Niniejsza	Oferta	nie	łączy	się	z	innymi	ofertami	Sprzedawcy.
2.	 Regulamin	Oferty	może	być	przyjęty	jedynie	bez	zastrzeżeń.
3.	 Regulamin	Oferty	wiąże	Klienta	i	Sprzedawcę	od	momentu	zawarcia	Umowy	i	obowiązuje	przez	okres	na	jaki	została	zawarta	Umowa.
4.	 We	wszelkich	sprawach	nieuregulowanych	Regulaminem	Oferty	mają	zastosowanie	odpowiednie	postanowienia	Umowy	oraz	OWU.	

Załącznik	do	Regulaminu	Oferty	ZAWSZE	TANIEJ	-	Cennik	nr	ZT36011220_U	z	dnia	20.12.2017	r.

4.			W	przypadkach	określonych	w	§	3	ust.	3	Regulaminu	Oferty	lub	w	OWU	lub	w	Umowie,	w	których	Klient	zobowiązany	jest	do	zapłaty	Sprzedawcy	
kwoty	OPR,	kwota	ta	obliczana	będzie	jako	iloczyn	ilości	pełnych	miesięcy	kalendarzowych	pozostałych	do	końca	okresu	obowiązywania	Umowy,	
oraz	stawki	jednostkowej:
-	 dla	grup	taryfowych	C11,	C11o,	C12a,	C12b	w	wysokości	250	zł/miesiąc/układ	pomiarowo-rozliczeniowy;
-	 dla	grup	taryfowych	C21,	C22a,	C22b,	C22w	w	wysokości	1	500	zł/miesiąc/układ	pomiarowo-rozliczeniowy;
-	 dla	grup	taryfowych	B11,	B12	w	wysokości	1	000	zł/miesiąc/układ	pomiarowo-rozliczeniowy;
-	 dla	grup	taryfowych	B21,	B22,	B23	w	wysokości	5	000	zł/miesiąc/układ	pomiarowo-rozliczeniowy.

5.	 Sprzedawca	zastrzega,	że	wskazane	w	Cenniku	ceny	energii	elektrycznej	 i	stawki	opłat	za	obsługę	handlową	obowiązywać	będą	niezależnie	
od	 faktu	 uwzględnienia	 /	 bądź	 nie	 Klienta	 na	 listach	 odbiorców	 przemysłowych	 w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 10	 kwietnia	 1997	 roku	 Prawo	
energetyczne	(Dz.	U.	z	2012,	poz.	1059	ze	zm.)	wraz	z	aktami	wykonawczymi	lub	ustawy	z	dnia	20	lutego	2015	r.	o	odnawialnych	źródłach	energii	 
(Dz.	U.	 z	 2015,	 poz.	 478	 ze	 zm.),	 sporządzanych	 przez	Prezesa	URE	 i	 publikowanych	w	Biuletynie	 Informacji	 Publicznej	Urzędu	Regulacji	
Energetyki	na	podstawie	przepisów	tych	ustaw.


